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MÜSİAD Satın Alma Müdürleri Endeksi
30 Ocak 2015, Cuma
Ocak ayında sanayi ve hizmet sektörü hız kaybetti.
Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren
SAMEKS bileşik endeksi, Ocak ayında
6,04 puan azalarak 47,11 değerine
düştü.
En son Şubat 2014’te 50 baz puanın
altına kalan SAMEKS; 47,11’lik Ocak
2015 puanıyla, 11 ay sonra ilk kez 50
baz puanının altına inmiş oldu. Endekste görülen azalışın en önemli sebebi ise, sanayi sektörünün 13,93 puanlık düşüşü olmuştur.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi
Sanayi endeksi; Ocak ayında, önceki aya göre 13,93 puanlık
bir azalış göstererek 43,64 değerine düşmüştür. Bu düşüşteki en önemli rolü, 23,02 puanlık azalışla üretim alt endeksi
ve 17,75 puan azalışla yeni sipariş alt endeksi oynamıştır.
Bunun yanında, istihdam (14,87 puan) ve satın alım (9,52
puan) alt endeksinde meydana gelen azalışlar da sanayi
sektörünün hız kaybetmesinde etkili olmuştur. Ocak ayında,
tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksinde ise 3,38
puanlık bir artış gözlenmiştir.

Sameks Bileşik Endeksi, önceki iki yılın Ocak aylarında olduğu gibi, 2015
Ocak ayında da 50 baz puanın altına düşerek 47,11 puan olarak ölçüldü. Bileşik endeks, Ocak 2014'te 47,40 olarak gerçekleşmişti. Buna ek
olarak; Ocak ayında, sanayi sektöründe gerçekleşen ortalama düşüş,
hizmet sektöründen çok daha hızlı gerçekleşti. Petrol fiyatlarındaki
düşüşe rağmen, sanayi sektöründe; hem üretim ve yeni siparişlerin,
hem de istihdamın beklenmedik miktarda düştüğü görüldü. Hizmetler
sektöründe ise, iş hacmi, stoklar ve istihdam 50 baz puanın altına indi.
Ekonomik Araştırmalar
MÜSİAD

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi
Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi Ocak
ayında bir önceki aya göre 2,82 puan azarak 48,53 puana inmiştir. Bilhassa stoklar
alt endeksinde görülen 11,83 ve satın alım
alt endeksinde görülen 3,17 puanlık azalışın, bu düşüşte en önemli rolü oynadığı
görülmektedir. Bunlara ek olarak, iş hacmi
(3,06 puan) ve istihdam (1,45 puan) alt
endeksleri de, Ocak ayında azalış göstermiştir.
Tedarikçilerin teslimat süresi alt
endeksi ise bir önceki aya göre 1,45 puan
artmıştır.

Yorum


Sanayi endeksinde gerçekleşen azalışta, üretim (23,02 puan) ve yeni sipariş (17,75 puan) alt endekslerinde gözlenen düşüşler etkili olmuştur. Bunun yanında istihdam (14,87 puan) ve satın alım (9,52 puan) alt endeksleri de endekse azalış yönünde destek vermiştir. Böylece Sanayi Endeksi, Ocak 2014’ten bu yana ilk kez, 50 baz puanın
altına inmiştir.



Ocak ayında Hizmet endeksinin 2,82 puan azalarak 48,53’e düşmesinde, stoklar (11,83 puan) ve satın alım (3,17
puan) alt endekslerindeki azalışlar etkili olmuştur. Böylece; Hizmet Endeksi Şubat 2014’ten bu yana ilk kez, 50 baz
puanın altına inmiştir.
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MÜSİAD Purchasing Managers’ Index
30 January 2015, Friday
In January, services sector and manufacturing sector lose momentum.
PUMAX Composite Index that comprises of manufacturing and services
sectors, declined by 6,04 points and
rose to 47,11 in January.
PUMAX, with its value of 47,11 in
January, fell below the base point of
50 for the first time since February
2014. The most important reason for
the decrease, seen in the Composite
Index happens to be the slowing down
of manufacturing sector by 13,93
points.

PUMAX Manufacturing Index
Manufacturing Index decreased to 43,64 by 13,93 points with
respect to previous month. Decreases in sub-indexes of production by 23,02 points and of new orders by 17,75 points
played the most important role in Manufacturing Index in January. Moreover, declines in sub-indexes of employment
(14,87 points) and purchases (9,52 points) drive Manufacturing Index lower in January . Sub-indexes of suppliers’ delivery time increased by 3,38 point with respect to previous month.

PUMAX composite index was measured as 47,11, below the reference value as in the same months of the previous two years. The composite index was 47,40 in January 2014. Manufacturing sector fell
faster than the services sector. Despite the fall in oil prices, production, new orders and employment declined by unexpected amounts.
In services sector, business activity, inventories and employment
went below the 50 base value.
Economic Research
MUSİAD

PUMAX Service Index
Services Sector PUMAX Index posted at
48,53, indicating 2,82 points decrease with
respect to previous month. Slowing down in
sub-indexes of stocks (11,83 points) and of
purchases (3,17 points) made up the most
important reasons of the loss of momentum in
Services Index. Additionally, sub-indexes of
business activity (3,06 points) and employment (1,45 points) marked at lower levels
in January, compared to previous month. Subindexes of suppliers’ delivery time increased
by 1,45 points with respect to previous month.

Comment


In the decrease in manufacturing sector, decreases in production (23,02 points) and new order (17,75 points) subindexes were effective. Besides that, employment (14,87 points) and purchases (9,52 points) sub-indexes effects in
the direction of decrease. Thus, manufacturing index fell below the base point of 50 for the first time since January
2014.



Slowing down in Services Index by 2,82 points and marking at 48,53 in December, decreases in stocks (11,83
points) and purchases (3,17 points) sub-indexes were effective. Thus, services index fell below the base point of 50
for the first time since February 2014.
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